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PIESE SCULPTURALE DIN PIATRĂ, PREISTORICE,
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Abstract. Mesolithic or Neolithic? Massive stone heads discovered on the preventive archaeological research in Alba Iulia, A10 highway, Sebeș-Alba – Turda, sector 1, site 2 (2017 campaign).
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1. Descriere generală a zonei cercetate
Lucrările pentru cercetarea preventivă a ductului acestui sector de autostradă
(Alba Iulia, Sebeș-Alba – Turda, sector 1, situl 2, campania 2017) au dus la descoperirea unor părți din mai multe situri preistorice (neolitic timpuriu – cultura StarčevoCriș, eneolitic – cultura Petrești și bronz timpuriu)2.
Situl 2 a fost identificat în lunca inundabilă a râului Mureş și a Ampoiului, în
imediata apropiere a acestuia din urmă. El este plasat la aproximativ 300 m către E față de
drumul european E18 și în apropierea căii ferate duble Alba Iulia – Teiuș.
Autostrada A10, Sebeş – Turda, este amplasată pe culoarul (depresiunea) cu
același nume, în mare parte în lunca Mureşului. Contactul depresiunii cu muntele este
realizat prin platforme structurale asociate cu acumulări piemontane provocate de
apele ce coboară de pe versanţi, având aspectul unor platforme netede (interfluvii)
despărţite de văi adânci3.
Râul Mureş delimitează la NE şi SSE culoarul Alba Iulia – Turda de Podişul
Transilvaniei prin unitatea sa geomorfologică numită Podişul Târnavelor4.
Foarte utile pentru a vedea evoluția geografică a zonei în ultimii 300 de ani sunt
hărţile topografice istorice, între care se remarcă Ridicarea topografică Josefină
1

O variantă în limba engleză a acestui articol s-a predat pentru tipărire la Studia Universitatis
Cibiniensis. Series Historica (2020).
2
Colectivul de cercetare a fost alcătuit din: Sabin Adrian LUCA – responsabil de șantier și
cercetătorii-arheologi: Adrian GEORGESCU, Vasile PALAGHIE, Gheorghe NATEA, Laura
COLTOFEAN și Florentin PERIANU.
3
Ghinea, 1990.
4
Oancea et alii, 1987, p. 623.
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Fig. 1. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1,
sit 2. Cartarea Josefină. Săgeata roșie ne arată
locul amplasării sitului.

(Josephinische Landesaufnahme,
1763‒'87, Ridicarea topografică
franciscană (Franziszeische Landesaufnahme, 1806 ‒'69) şi Planurile Directoare de Tragere ale
Armatei Române (post 1918)).
Vedem, astfel, amplele lucrări
de sistematizare, regularizare şi
îndiguire din această perioadă.
Confruntarea acestui material
cartografic vechi cu hărţi topografice actuale şi cu fotografii
satelitare ne înfăţişează un tablou mult diferit faţă de ceea ce
se poate vedea astăzi5. Conform
acestor hărţi, în zona sitului curgea în vechime Ampoiul (ca și
astăzi, de altfel), iar în amonte
acesta realiza o buclă amplă spre
NV (Fig. 1; Fig. 2).

2. Descrierea zonei cercetate arheologic
Zona viitoarei autostrăzi
A10, Sebeş – Turda, identificată
Fig. 2. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1, ca situl 2 (km 15+150 – 15+000),
sit 2. Ortofotoplan. Săgeata roșie ne arată locul se află pe teritoriul municipiului
Alba Iulia, în lunca inundabilă a
amplasării sitului.
râurilor Ampoi și Mureş. Potenţialul arheologic al acestui punct a fost semnalat abia în urma lucrărilor de diagnostic arheologic din anul 20156.
Pentru a stabili stratigrafia generală a sitului 2 de pe lotul 1 al autostrăzii Sebeş
– Turda, dar şi limitele sale exacte pe suprafaţa vizată, au fost trasate 8 secţiuni longitudinale (distribuite la distanţe relativ egale pe lungimea sitului declarat – Fig. 3).
Adâncimea acestora a variat între 2,00 m și 0,70 m până la solul steril din punct de
vedere arheologic. S-a depăşit, uneori, adâncimea de 2 m din cauza apariției unor complexe arheologice adâncite. Sub acestea au fost surprinse nisipuri şi pietrişuri aluvionare (Fig. 5).
Observaţiile stratigrafice făcute în timpul executării secţiunilor menţionate
au dus la delimitarea siturilor preistorice, pe o distanță de aproximativ 150 m, de-a
5

http://mapire.eu (25.07.2020).
Bounegru, 2015. Trebuie să mulțumim colectivului Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia
– unul dintre cele mai puternice din România în ceea ce privește cercetările preventive – pentru
întreg sprijinul acordat colectivului nostru de cercetare.
6
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Fig. 3. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1, sit 2.
Amplasarea secțiunilor de control stratigrafic.
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Fig. 4. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1, sit 2.
Dezvelirea integrală a suprafeței locuite. Complexele arheologice.
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Fig. 5. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1, sit 2. Imagine din săpătură.
lungul ductului autostrăzii, pe toată lăţimea culoarului de expropriere.
Culturile neo-eneolitice Starčevo-Criș și Petrești descoperite aici nu reprezintă
nuclee de așezare, ci marginea unor locuiri umane. Am observat – pe mare parte din
situl cercetat – un fost braț al râului –, îngust (în Fig. 4, partea central-estică nu prezintă nici un complex arheologic și este umplută cu nisip fin, care se depune în zone
ale râurilor cu apa extrem de lină; se mai poate vedea și o suprafață – în zona centrală – care pare a reprezenta o baltă). Deci, zonele fără complexe arheologice, albe, de
la Fig. 4 nu au fost locuite, ele fiind – în preistorie – acoperite de ape. Ductul de acum al
râului are forma actuală (Fig. 2‒3) din momentul regularizării Josefine și a celor următoare a apelor curgătoare din zonă.

3. Stratigrafia generală
Stratigrafia generală a zonei cercetate se prezintă astfel în zona vestică a sitului:
- 0‒0,30 / 0,35 m – strat vegetal arabil, brun-gălbui cu pietricele;
- 0,30 / 0,35‒0,60 m – strat brun-gălbui lutos, cu pietricele;
- 0,60–0,80/0,85 m – strat brun-cenușiu compact, cu pigment de ceramică, rar pietricele, strat de cultură;
- 0,80 / 0,85–1,00 m – strat negru-cenușiu lutos, cu pigmenşi de ceramică, cărbune,
fragmente ceramice în poziție secundară (rulate); strat afectat de puternice inundații;
- 1,00–1,25 m – strat brun, lutos, cu pete roșiatice, la bază cu concrețiuni calcaroase;
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- 1,25 m – pământ galben, nisipos, cu concrețiuni calcaroase, steril din punct de vedere
arheologic.
Iar în zona estică:
- 0 / 0,30–0,35 m – strat vegetal arabil, brun-gălbui cu pietricele;
- 0,35–0,70 m – strat brun-cenușiu, lutos, cu pigmenţi de ceramică;
- 0,70–0,90 m – strat brun, cu pigmenţi de culoare galbenă;
- 0,90 m – strat galben, cu concrețiuni calcaroase, steril din punct de vedere arheologic.

4. Scurtă descriere a materialului arheologic. Încadrarea cronologică și culturală în culturile preistorice scoase la iveală prin cercetare
Materialul arheologic recuperat este relativ numeros. Acesta constă, în cea
mai mare parte, în material ceramic, osteologic și litic. S-au cercetat aproape 240 de
complexe arheologice, majoritatea aparținând epocii timpurii a bronzului.
Pentru perioada neoliticului timpuriu, reprezentat de cultura Starčevo-Criș (o
locuință), ceramica este realizată dintr-o pastă cu multă pleavă, în amestec cu nisip fin.
Arderea este bună, iar ceramica este – în cea mai mare parte – exfoliată. Decorul este
sărăcăcios. Tehnicile de ornamentare sunt: impresiunile cu unghia, ciupiturile ordonate,
barbotina organizată, aplicațiile plastice, brâul simplu sau alveolat, segmente cu brâuri sau proeminențe. Formele materialului ceramic ne indică diferite variante ale străchinilor sau ale vaselor globulare7.
Eneoliticul este reprezentat de cultura Petrești. Materialul recuperat în urma
cercetării constă în ceramică (destul de fragmentară), material osteologic și litic. Materialul ceramic prezintă variații de culori, de la brun-gălbui, brun, cărămiziu, cenușiu
și negru. Arderea este bună, degresantul folosit fiind nisipul cu bobul mic sau mai mare.
Ceramica fină apare într-o proporție mică. Formele materialului ceramic indică variante de străchini, boluri sau vase de provizii. O locuință, dar și o serie de gropi de provizii și menajere, ne arată câteva dintre caracteristicile epocii7.
Materialul osteologic constă mai ales în oase de animale mari şi mijlocii. Materialul litic constă în râşniţe fragmentare sau gresii.
Pe locul plan dintre cele două locuințe, fără nici un complex arheologic în
preajmă, în nisipul fin amintit mai sus, s-au descoperit cele două piese descrise în prezentul articol. Din păcate, acestea au stat o perioadă foarte îndelungată în apa curentă,
fapt ce a avantajat netezirea excesivă a trăsăturilor "capetelor". Cu toate acestea vom
vedea, mai departe, că analogiile acestora sunt suficiente și clare.
Epoca bronzului timpuriu8 se regăsește într-o proporție mai mare în suprafața
cercetată. Materialul arheologic din zona cercetată constă în ceramică, material osteologic și litic. Materialul ceramic în cea mai mare parte este de culoare brună, cenușiubrună și neagră. Decorul aplicat pe vase este relativ restrâns, de la benzi dispuse orizontal umplute cu linii simple, incizate, la proeminențe alungite etc. Se evidențiază
7

Mai multe amănunte vor fi date de colegii care vor publica amănunțit lotul de materiale arheologice.
8
Câteva idei despre epoca bronzului din zonă: Andrițoiu, 1992; Ciugudean, 1996; Ciugudean,
1997; Ciugudean, 1998; Gogâltan, 1998; Popa, Totoianu, 2010.
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toartele trase în bandă sau cele tubulare care pornesc din buza vasului. Trebuie să evidențiem faptul că ne aflăm pe marginea unei mari așezări a bronzului timpuriu care
s-a cercetat pe dealul din apropiere și care a primit, în proiectul nostru, denumirea de
situl 1.
4.1. Descrierea pieselor din piatră descoperite
Total neașteptată a fost descoperirea, în zona cu nisip fin, fost curs al unui braț
de râu, a două piese sculpturale, foarte afectate de erodarea apei curgătoare și contactul cu nisipul în mișcare. Cu toată această erodare, mesajul acestora este edificator.

Fig. 6. Autostrada A10, Sebeș – Turda,
sector 1, sit 2. Capul din piatră numărul
1 (foto Fl. Perianu).

Fig. 7. Autostrada A10, Sebeș –
Turda, sector 1, sit 2. Capul din
piatră numărul 1 (foto Fl. Perianu).

Piesa 1 (Fig. 6‒10). Sculptura preistorică înfățișează partea superioară a "corpului" (de la brâu în sus) unui personaj uman. Înălțimea acestuia este de 0,60 m, lățimea de 0,39 m, iar grosimea de 0,38 m. "Creștetul capului" statuii este triunghiular și
are lungimea de 0,26 m și lățimea de 0,24 m. Aceeași formă o are și talpa piesei.
După cum se poate vedea din ilustrație, "fața" personajului reprezentat este triunghiulară (Fig. 6C‒7 – expunere din față, 8‒9 – lumină razantă). La lumina razantă
se văd foarte bine "ochii", "gura" și alte amănunte ale "feței" (Fig. 8). De asemenea, se
vede – la aceiași expunere – faptul că această parte a corpului este ușor aplecată pe o
parte.
"Mâna" stângă și "urechea" de pe aceeași parte sunt bine evidențiate (Fig. 7).
La fel este și evidența pentru partea dreaptă (Fig. 6C, 8).
De asemenea, partea de "creștet" a capului pare a fi mai bine evidențiată, ca
și când ar avea un acoperământ suplimentar (de tip "căciulă"?) (Fig. 6A‒C, 7‒10).
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Fig. 8. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1, sit 2. Capul din
piatră numărul 1. Vedere din față (foto Alexandru OLĂNESCU).
În sfârșit, la Fig. 10 (lumină razantă) se vede partea din spate a piesei care pare
a prezenta o "coadă" formată din "păr" (o ridicătură continuă care pornește de sub acoperământul capilar și este crestată, din loc în loc, cu incizii perpendiculare, ca și când
s-ar exemplifica legarea "părului").
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Analogii pentru piesă sunt de găsit la:
1. La Gura Baciului s-au descoperit multe astfel de piese, mai ales antropomorfe9. Pentru a le vedea pe toate am ales cartea de sinteză a lui Gheorghe LAZAROVICI și Zoia
MAXIM, unde sunt publicate și cele ale lui Nicolae VLASSA, descoperite în anii de
început a cercetărilor arheologice de aici. După toate observațiile tipologico-stilistice

Fig. 9. Autostrada A10, Sebeș –
Turda, sector 1, sit 2. Capul din piatră
numărul 1. Vedere din lateral-dreapta
(foto Al. Olănescu).

Fig. 10. Autostrada A10, Sebeș –
Turda, sector 1, sit 2. Capul din piatră
numărul 1. Vedere din spate
(foto Al. Olănescu).

ale materialelor arheologice, dar și a stratigrafiei de aici, capetele de piatră apar în orizontul I de colonizare a culturii Starčevo-Criș și, mai târziu, în orizontul III10.
2. Cristian III – sanctuar11. Piesa antropomorfă din sanctuar era – până în acest moment
– relativ unică. Tocmai de aceea trebuia privită cu mai mare atenție. În acest moment
găsim mai multe piese de tip "tors antropomorf", fapt care ne duce cu gândul la definirea unui nou tip sculptural în gama inițiată de mezolittici și dusă mai departe de neoliticii timpurii. În colțul de E, în asociere cu vatra rotundă, se află statuia-menhir realizată dintr-un bolovan de râu de mari dimensiuni cu flagrante însușiri antropomorfe.
După cum se poate lesne observa este vorba despre redarea, cu amănuntele necesare,
9

Lazarovici, Maxim, 1995, p. 179‒181, pl. VIII, IX – mai ales piesa din partea de sus; XVIII
– dreapta, jos, cea mai reprezentativă.
10
Lazarovici, Maxim, 1995, p. 180.
11
Luca et alii, 2017, p. 37‒50, plan 8, plan 9 – piesa din dreapta, p. 213, foto 243, p. 215‒216.
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unui personaj uman, cu "capul" bine evidențiat și "corpul" acoperit cu mici orificii dispuse cu intenție către "gât", părțile laterale și pe laturile propriu-zise și părți lustruite,
care accentuează fie trăsături specifice ale "capului", fie "membrele superioare". Constatăm lustruirea minuțioasă a părților laterale, dar și a părții-postament. Această ultimă
lustruire pare a fi fost făcută pentru a asigura stabilitatea piesei, gând care ne duce spre
posibilitatea expunerii acesteia pe un postament. La mijlocul piesei – pe ambele părți
ale acesteia – se află o alveolare, ca și o adâncitură pentru râșnit (?). Caracteristicile
antropomorfe ale piesei sunt mai mult decât evidente.
Dacă vedem atitudinea generală și fizionomică a piesei publicate cu acest prilej
putem să ne gândim și la asimilarea măștii triunghiulare a vincienilor timpurii (?) în
arta capetelor de piatră moștenite, dar și la asimilarea noilor semnificații ale sintetizării
trăsăturilor feței ale noilor-veniți. Deci, piesa publicată acum este una principală, în
cazul în care și aici ar fi existat un sanctuar, ca la Cristian III.
3. Pe Dunăre, în Clisură, în apropiere de Svinița12, s-a descoperit, întâmplător, un cap
de piatră extrem de asemănător cu cel publicat acum. Descoperirea s-a făcu la Piatra
Ilișovei, Ilișova sau Elișova, unde se află și materiale arheologice Starčevo-Criș13. Aflăm
că la kilometrul fluvial 1004 se află descoperiri de tip Lepenski Vir14.
Piesa 2 (Fig. 11‒14). Sculptura preistorică prezintă un "cap" foarte schematizat
(Fig. 11), cu postamentul plat, dreptunghiular (Fig. 14) și forma generală de deasupra
(Fig. 11D) ușor ovală. Lungimea piesei sculpturale este de 0,62 m; lățimea de 0,54 m
și grosimea de 0,25 m. "Creștetul" piesei este patrulater și are lungimea de 0,60 m, iar
lățimea de 0,20 m. Postamentul este, la rândul său, patrulater și are o alveolare la mijloc (Fig. 14).
Trebuie să amintim și câteva caracteristici tipice piesei și – implicit – unice. Pe
partea socotită de noi "față" se află o alveolare rotundă, puțin evidentă astăzi. Mult mai
bine păstrată este alveolarea de la mijlocul postamentului patrulater (Fig. 14), dar și
cele două alveolări păstrate pe partea opusă "feței" (Fig. 13 – la mijlocul piesei, perpendicular pe fundul acesteia). De asemenea se pot aminti două crestături/tăieturi late
aflate la mijlocul părților laterale ale piesei ("urechi" stilizate? – Fig. 11A, C).
Analogii pentru această piesă sunt descoperite la Cristian III – sanctuar15. În
zona de V a complexului, către mijlocul acestuia, în partea sa laterală, se află o statuiemenhir, cu caracteristici antropomorfe. Spre deosebire de prima piesă (cea evident
antropomorfă, cu numărul 1), părțile laterale sunt mult mai prost păstrate, la fel și una
dintre "fețe".
Partea laterală care stătea pe postament și o "față" sunt foarte bine păstrate. Remarcăm faptul că piesa și implicit trăsăturile esențiale ale acesteia, sunt evidențiate atât
prin alveolele "scobite" pe suprafața pietrei, cât și prin evidențierea acestora prin procedeul lustruirii.

12

Lazarovici, Dragomir, 1993, p. 13.
Luca, 2010, p. 239, punct 1c.
14
Luca, 2010, p. 239, punct 1a.
15
Luca et alii, 2017, p. 37‒50, plan 8, plan 9 – piesa din stânga, p. 214, foto 244, p. 216.
13
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Din nou apare alveolarea centrală, atât pe fața cât și pe spatele sculpturii. Piesa
numărul 2 din publicatia actuală este – după opinia noastră – tot antropomorfă (trebuie să remarcăm forma aproape identică a celor două piese propuse spre comparare).
Descoperiri de acest tip se datorează colegului Marius M. CIUTĂ, la Limba, într-un
sit vincian timpuriu16.

Fig. 11. Autostrada A10, Sebeș –
Turda, sector 1, sit 2. Capul din piatră
numărul 2 (foto Fl. Perianu).

Fig. 12. Autostrada A10, Sebeș – Turda,
sector 1, sit 2. Capul din piatră
numărul 2 (foto Fl. Perianu).

Fig. 13. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1, sit 2.
Capul din piatră numărul 2. Partea opusă feței (foto Al. Olănescu).
16

Mulțumim și pe această cale pentru informație colegului.
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Alte analogii pentru acest tip de capete din piatră se află la Lepenski Vir. O
piesă de acest fel s-a găsit în casa 2417. Aceasta se datează, relativ, în stratul Ie și absolut la 5100‒4690 calBC18. Complexul cu acest număr este considerat sanctuar și
ajunge – ca timp – într-un moment cronologic foarte nou pentru cultura de tip Lepenski Vir-Schela Cladovei, contemporan cu Cristian III – Starčevo-Criș III, cel mai devreme.
În Transilvania, recent, s-a descoperit un alt cap din piatră, de același tip
(Lepenski Vir), la Cristian I19, existând și altele din descoperiri mai vechi20.

Fig. 14. Autostrada A10, Sebeș – Turda, sector 1, sit 2.
Capul din piatră numărul 2. Postamentul piesei (foto Al. Olănescu).

5. Câteva concluzii. Orizonul vechi, mezolitic, cu capete și alte elemente sculpturale din piatră
Acest orizont (cel mai vechi, pur mezolitic) – bine reprezentat la Lepenski
Vir – nu este prezent in situ, în acest moment, în Transilvania.
Avem, însă, tot mai multe date radiocarbon care arată că mezoliticii veneau des
aici și – uneori – locuiau și în situri care vor fi colonizate, mai târziu, de neolitici, cum
este cazul sitului de la Tărtăria-Gura Luncii (Tab. 1 – (7633±96 și 7502±112 BP)). La
Alba Iulia-Lumea Nouă (7420±50 BP)21 se arată prezența mezoliticilor.
17

Srejović, Babović, 1983, p. 7‒8, 14, 15.
Srejović, 1981; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 44, fig. I. 46.
19
Luca, 2015, p. 151, fig. 92.
20
Luca, 2015, p. 150‒151, notele 168‒170.
21
Gligor, 2009, pl. CLXXX.
18

34

Și în Banat, la Foeni, s-a obținu și o dată mezolitică (7510±60 BP)22.
În toate aceste trei situri vor fi, în etapa neolitică timpurie, și locuiri datorate
valului I sau II de colonizare Starčevo-Criș.
5.1. Orizonul I cu descoperiri de capete statuare din piatră în Transilvania
Existența acestor date radiocarbon demonstrează faptul că purtătorii culturilor
mezolitice – vânători, pescari, culegători – deschid, în anumite zone geografice, locurile care vor fi folosite pentru locuire și exploatare economică de către neolitici. Poate
că mezoliticii au – deja – un mod asemănător de exploatare a habitatului? Greu de spus!
Sau neoliticii au un mod de exploatare a habitatului, în fazele foarte timpurii, și un
comportament economic asemănător?
Acest orizont – asociat cu capete din piatră – se află la Gura Baciului la 7140
±45 calBP23 și la Cristian I la 7080±30, 6910±30 și 6890±40 BP24.
În alte așezări ale perioadei nu s-au descoperi astfel de piese sculpturale. Acestea sunt: Miercurea Sibiului-Petriș (7131±34, 7050±33 BP25, 7050±70, 7010±40, 6920
±70 BP)26, Ocna Sibiului-Triguri (7120±60 BP27), Șeușa-La cărarea morii (7070±60
BP)28, Tărtăria-Gura Luncii (7007±38 BP – Tab. 129) sau Alba Iulia-Lumea Nouă (6850
±40 BP) care se înscriu în prima și a doua colonizare a acestei colonizări timpurii.
Nici în Muntenia, la Măgura-Boldul lui Moș Ivănuș (7110±40, 7031±29 BP)30,
nu sunt semnalate la acest moment cronologic piese din piatră, de tipul celor de la
Lepenski Vir, nici în Banat, la Foeni (7080±50 BP)31.
Într-un cuvânt, constatăm faptul că această colonizare neolitică timpurie nu poate fi, cronologic, înainte de 7200 BP.
Stratigrafia de la Tărtăria ne arată că există locuri în care aceste legături și relații între neolitici și mezolitici se găsesc și în mai mulți timpi (Tab. 1).
5.2. Orizonul II cu descoperiri de capete statuare din piatră în Transilvania
In situ acest tip de piese se găsesc în descoperirile de la Cristian I32, Gura Baciu33
lui (pentru etapa I de colonizare) și Cristian III34 (etapa III sau IV de colonizare)
sau Limba35, toate aparținând culturii Starčevo-Criș, dar și descoperirile din hotarul
22

Weninger et alii, 2014, Fig. 4 (câmpul România).
Lazarovici, 2006, p. 138, Fig. 28.
24
Luca, 2015, p. 220.
25
Biagi, 2012, Table I.
26
Luca et alii, 2008, p. 8‒10; Luca, 2015, p. 222.
27
Lazarovici, 2006, p. 116, Tab. 5; Lazarovici, Lazarovici, 2017, p. 63, fig. 7; Luca, 2015, p. 223.
28
Ciută, 2009, p. 76.
29
Luca et alii, 2020 (sub tipar).
30
Bălășescu, 2014, fig. 8.
31
Lazarovici, 2006, p. 143, Fig. 36.
32
Luca, 2015.
33
Lazarovici, Maxim, 1995.
34
Luca et alii, 2017.
35
Mulțumim și pe această cale cercetătorului Marius M. CIUTĂ pentru îngăduința de a aminti
contextul și piesele descoperite. Semnalarea a apărut, pentru prima dată, în: Luca et alii, 2016,
p. 84.
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Tab. 1. Date cronologice absolute la Tărtăria-Gura Luncii36.
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Luca et alii, 2020 (sub tipar), tabel IV.
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municipiului Alba Iulia, care sunt subiectul acestui articol (Autostrada A10).
Mai vechi sunt descoperirile din bine-cunoscutul sit de la Lepenski Vir37 sau
cele din Clisura Dunării38.

6. Date generale. Raportări la primele descoperiri ale pieselor statuare din piatră
Piesele din piatră de acest tip sunt asociate – până acum – unor civilizații mezolitice deja consacrate (de exemplu, Lepenski Vir-Schela Cladovei). Analogii putem
găsi, la modul de realizare a alveolărilor dispuse în zona centrală a pieselor noastre,
dar și la antropomorfism (antropomorfizare), la Lepenski Vir39, Cuina Turcului40,
Velesnica41, Padina II42, Alibeg43, Schela Cladovei44, Răzvrata45, Veterani-Terasă46
și Ostrovu Banului47. Menționăm – însă – faptul că aceste piese pot fi și râșnițe cu
caracter ritualic (folosite pentru făinarea unor cantități foare mici de semințe), alveolarea lor fiind mult mai evidentă decât la piesele-menhir de la Cristian III48, Limba49
sau Alba Iulia, Autostrada A10.
De la semnalările mai vechi la sinteza deja amintită de atâtea ori50 se observă,
în peșterile din partea de N a fluviului Dunărea, cercetate de-a lungul timpului (adăpostul sub stâncă Cuina Turcului51, peșterile Climente I și Climente II52, peștera Veterani53), dar și siturile de suprafață (Alibeg54, Veterani-Terasă55, Răzvrata56, Icoana57,
Ostrovul Banului58, Schela Cladovei59, Ostrovul Corbului60), faptul că arheologii consideră cele două epoci total deosebite ca timp și perspectivă culturală, chiar dacă obser37

Srejović, 1972.
Luca, 2010; Boroneanț, 2012.
39
Srejović, 1972; Srejović, Babović, 1983, p. 7‒8, 14, 15 (house 24).
40
Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 39, fig. I.39; Luca, 2010, p. 98 (cu bibliografia); Boroneanț,
2012, fig. 38/1.
41
Antonović, 2006, fig. 6/8; 8.
42
Jovanović, 2008, fig. IV/10; Boroneanț, 2012, fig. 38/5.
43
Luca, 2010, p. 80 (cu bibliografia); Boroneanț, 2012, fig. 38/3.
44
Boroneanț, 2012, fig. 38/4;
45
Boroneanț, 2012, fig. 38/6‒8.
46
Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 39, fig. I.40; Luca, 2010, p. 98 (cu bibliografia).
47
Boroneanț, 2012, fig. 82.
48
Luca et alii, 2017, p. 37‒50, plan 9, p. 215‒217.
49
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50
Boroneanț, 2012.
51
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vațiile stratigrafice sunt – de multe ori – formale. Mai mult, există – după cum afirmă
și autoarea în catalogul siturilor neolitice timpurii61 – similitudini și legături între
mezolitici și neoliticii timpurii care arată că se cunosc. La fel și datele 14C, preluate
după Clive BONSALL, unde se vede, clar, că datările indică timpi contemporani –
mezolitic/neolitic – până, cel puțin, în faza III a culturii Starčevo-Criș, dacă nu până
la supra-colonizarea vinciană62.
În așezarea neolitică de la Gura Baciului s-au descoperit astfel de piese63, fapt
ce a ridicat semne de întrebare în legătură cu cronologia relativă a pieselor de acest tip
(mezolitice sau neolitice?). Aceleași semne de întrebare nu se mai pot pune acum, după
ce, în condiții stratigrafice și de încadrare culturală clare, piesele din piatră (stele/menhir) de la Cristian III sunt Starčevo-Criș și încă o fază nu foarte timpurie: III!
La fel și stratigrafia așezării de la Lepenski Vir are o fază de transformare spre
neoliticul timpuriu, I‒II (6300‒5900 BC)64. În locuința 54 de la Lepesnki Vir65 – de
exemplu – se află ceramică Starčevo-Criș de bună calitate66.
Aceste date arată – cum era de așteptat – faptul că există o migrație puternică
(cel puțin spre nord) la sfârșitul lui Lepenski Vir II. Aceasta se întâmplă în jurul anului 6300 BC. Se vede și la Lepenski Vir că venirea neoliticilor nu a dus la dispariția
epocii anterioare, cea mezolitică. Ba mai mult, unele tradiții ale mezoliticului – cum
ar fi statuile-menhir sau modul de realizare a locuințelor – mai supraviețuiesc până la
venirea purtătorilor culturii Vinča.
Toate aceste observații arată un lucru deosebit de interesant, care se rezumă, în
acest moment, la afirmația după care există o "cooperare", dacă nu – chiar – "o conviețuire", între elementele de civilizație mai vechi, cele mezolitice și nou veniții neolitici, care se pare că au probleme de acomodare cu mediul natural de aici. Poate că
astfel se poate explica faptul că în ritualurile – dar și în sanctuarele – din fazele I‒III
ale culturii Starčevo-Criș sunt asimilate, între elementele de cult și statuile-stelele
sculpate-menhir de tradiție mezolitică.
Acestea – statuile-menhir – se concentrează în Clisura Dunării, acolo unde se
dezvoltă superba și enigmatica cultură Lepenski Vir67 (numită și Schela Cladovei în
România68), dar se răspândesc – o dată cu faza Starčevo-Criș IB (sau A?). Datele stratigrafice ale sanctuarului de la Cristian I69 sau a descoperirilor de la Gura Baciului
arată clar faptul că acest mixaj începe acum, ca timp70.
În ultima vreme s-au descoperit, pe valea Mureșului, alte două situri cu astfel
de descoperiri, în straturi încadrate în faza a III a culturii Starčevo-Criș.
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La Limba-Bordane, în cadrul unor vaste săpături de salvare/preventive, a apărut un astfel de sanctuar/locuință cu două piese din piatră asemănătoare cu cele discutate. Ele au fost amintite într-un recent articol71.
La Tărtăria-Gura Luncii s-a descoperit într-un strat in situ încadrabil în faza a
treia a culturii Starčevo-Criș72 și o piesă din piatră de acest tip – în poziție secundară,
este drept. Mai avem o piesă din piatră realizată într-un mod asemănător descoperită
în complexul 53 de la Tărăria-Gura Luncii (campania 2019)73. Pe fundul complexului
arheologic s-au descoperit două piese – în poziție, evident, principală, dintre care un
disc realizat din piatră de râu74. Rolul complexului arheologic este evident ritualic. Discul este realizat prin șlefuirea unei pietre de râu și expresiv, deoarece are urmele unor
procese intenționate de "însemnare". Pe partea din stânga se pot observa două adâncituri, practicate intenționat, ochii unei făpturi, iar pe partea din spate se pot vedea mai
multe incizii, dispuse, aparent, fără noimă, semne greu de interpretat astăzi.
O dată cu faza Starčevo-Criș III pot să intervină, în anumite stratigrafii, amestecuri inerente cu faza A a culturii Vinča, proaspăt venită la nord de Dunăre. Acest
lucru se vede și din Tabelul I din această lucrare.
Influența moștenirii vechi, mezolitice, se atenuează din ce în ce mai mult, până
la orizontul cronologic Starčevo-Criș III, așa cum ne-o arată sanctuarele de la Cristian
III, Tărtăria-Gura Luncii și Limba. Credem că o dată cu cultura Vinča această simbioză piere definitiv, neoliticii impunându-și modul propriu de viață.
În Moldova s-a descoperit o piesă din piatră – "mască".75 Aceasta are legături,
mai degrabă cu o piesă – din lut, de această dată – de la Zăuan76 și reflectă obiceiul
mascării ritualice.

7. Concluzie
Iată că și Transilvania se leagă prin descoperiri directe de partea finală – cel puțin – a culturii Lepenski Vir, o dată cu apariția neoliticului timpuriu sub forma a două,
dacă nu trei, orizonturi (valuri de colonizare) cronologice și culturale.
Vânătorii și culegătorii mezolitici circulă și înaintea colonizării neolitice și sunt
găsiți prin probe radiocarbon – deocamdată –, de multe ori, chiar în marile așezări neolitice de mai târziu.
După opinia noastră aceste două descoperiri de sculptură preistorică se pot încadra – cel mai probabil – orizontului târziu al realizărilor de acest tip (Lepenski Vir) în
faza III a culturii Starčevo-Criș. Au ajuns în apă fiind aruncate acolo fie de purtătorii
culturii care au părăsit locuința, fie de petreștenii sau locuitorii epocii timpurii a bronzului care i-au urmat. Și această afirmație vine în urma observării caracteristicilor artistice a pieselor, care se înscriu în maniera târzie de sculptare a capetelor din piatră de
tip Lepenski-Vir.
71
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8. Notă
Dacă cercetătorii sârbi, de exemplu, sunt foarte mândri cu piesele artistice,
sculpturale, ale culturii Leepenski Vir, noi, românii, ne temem să le promovăm în marile sinteze academice. Ultimul caz este acela al unui frumos album de artă, apărut în
două volume, sub egida celui mai înalt forum academic și de cercetare românesc77, în
care nu există artă preistorică la capitolul I. Arta populară78. La capitolul II. Arta pe teritoriul României de la începuturi până în secolul al VI-lea79 există o referire la mezolitic,
prin care ni se atrage atenția că: “După un mezolitic sărac din punct de vedere artistic…”80. După cele spuse de către autori, acest articol, dar și lucrările celorlalți colegi
din Europa sau de pe întreaga planetă, nu-și mai au rostul!

77
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